
Babelbühne & Moestijn 
 
Wat 
Babbel en doe creatieve activiteiten en werk in de moestuin  
 
Waar 
Adres: 
ingang via DamHof: 
Tegenover Lange Lobroekstraat 77 (Café Commercial), 2060 Antwerpen-Dam 
 
Tram 2, 3, 5 of 6 (halte Schijnpoort). 
 
Wanneer  
Je komt 4 donderdagen van 14:00 tot 16:00 
 

 Donderdag 6 augustus 

 Donderdag 13 augustus 

 Donderdag 20 augustus 

 Donderdag 27 augustus 
 
Programma 
 
Donderdag 6 augustus 
 
Kennismaking en rondleiding :  

 Je maakt kennis met het verhaal van de Toren van Babel en de hangende tuinen van Babylon. 

 Je ontdekt de site. Je maakt kennis met de kunstenaars.  
 
Groep 1:  

 
 

 Je proeft verschillende kruiden. Je praat met elkaar. 

 Je werkt in de moestuin. 
 

Opdracht voor donderdag 13 augustus:  
 

 Je brengt iets mee om te proeven of je maakt iets met de kruiden die je mee hebt genomen 
uit de moestuin. 

 
Groep 2: 

 
 
BabelBabbel:  

 Je oefent je Nederlands met iemand uit de buurt. Samen leren jullie meer over elkaars taal. 
Je vraagt:  Wat doe je graag? Wat is je hobby? Wat kan je goed?  

 Of: Je maakt een hangende plant voor de BabelBühne met knooptechnieken of uit recyclage.  
 

Opdracht voor donderdag 13 augustus:  
 

 Je brengt iets mee van je hobby: een voorwerp of een foto. 

https://www.google.be/maps/place/den+Damhof/@51.2296676,4.43179,104m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c3f7a57051b301:0x15e0f50ba3215058!8m2!3d51.2297188!4d4.4321718


 
Donderdag 13 augustus   
 
Hoe voel je je? Wat vond je leuk vorige week? Wat heb je geleerd?  
 
Groep 1:  

 
 Je proeft verschillende kruiden. Je praat met elkaar. 

 Je werkt in de moestuin.  
 

Groep 2:  

 
 

 Je toont wat je hebt meegebracht  

 Je werkt aan je hangplant of aan een gedicht in jouw moedertaal en in het Nederlands met 
een persoon uit de buurt. 

 
Donderdag 20 en 27 augustus 
 
De groepen wisselen:  
Groep 1  gaat naar de BabelBühne  
Groep 2 gaat naar de Moestijn. 
 
De groepen worden ook verwacht op het laatste Babelbad op zaterdag 29 augustus om 17:00.  
 
Contactpersonen 
Moestijn:  

 Britt De Jongh: 0477138229 
Medewerkers sociale groepen: 

 Bess: 0473252734  

 Nina: 0475735351 


